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Στο επίκεντρο της ανάπτυξης της Ν.Α. Ευρώπης οι πολιτικές
για την ενίσχυση των συνεργατικών σχηµατισµών
Με κοινό όραµα για το µέλλον της ΝΑ Ευρώπης και ορίζοντα την αναπτυξιακή
στρατηγική «Ευρώπη 2020», 24 φορείς από 11 χώρες της Ν.Α. Ευρώπης
συναντήθηκαν στην Αθήνα, τη ∆ευτέρα 22 Απριλίου, συζήτησαν και αντάλλαξαν
απόψεις µε στόχο να διερευνηθούν ελλείµµατα πολιτικής, αλλά και δυνατότητες
για την περαιτέρω ανάπτυξη ή/και βελτίωση των πολιτικών στήριξης clusters σε
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. H συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο
του έργου Smarter Cluster Policies for South East Europe - ClusterPoliSEE» το οποίο
χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα South-East Europe της Ε.Ε. και φιλοξενήθηκε
στο Athens InnoCenter στο Μαρούσι, µε την υποστήριξη και συµµετοχή του Corallia
ως ενός εκ των εταίρων του έργου.
Με «οδηγό» το σύνολο των υφιστάµενων αναγκών και των ευκαιριών που
αναδείχθηκαν µέσα από τις διεργασίες της κοινοπραξίας, η συνάντηση επικεντρώθηκε
στην αναζήτηση καλών πρακτικών ανά τον κόσµο, προκειµένου να αναλυθούν και να
αναδειχθούν οι παράγοντες επιτυχίας παλαιότερων και σύγχρονων πολιτικών για την
αποτελεσµατική ανάπτυξη και στήριξη συνεργατικών σχηµατισµών στη ΝΑ Ευρώπη.
Κατά τη συνάντηση, ο ∆ρ. Jorge-A. Sanchez-P., ∆ιευθυντής Στρατηγικής και Οικονοµικών
και επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου από το Corallia, ανέφερε σχετικά: «Το Corallia,
στο έργο αυτό, θα χτίσει πάνω στην πολυετή εµπειρία του στην ανάπτυξη και διαχείριση
clusters στην Ελλάδα καθώς και στη συµµετοχή του στα σχετικά Ευρωπαϊκά φόρα, ώστε
να ενορχηστρώσει ένα από τα καίρια αντικείµενα του έργου: το σχεδιασµό και την
εφαρµογή πιλοτικών πολιτικών παρεµβάσεων, όπως η ενδυνάµωση της διεθνούς
συνεργασίας των clusters στην περιοχή, η υποστήριξη των clusters σε θέµατα
χρηµατοδότησης, η αξιοποίηση των clusters στην ανάδειξη βιοµηχανιών στην περιοχή,
καθώς και ένα ιδιαιτέρως σηµαντικό ζήτηµα, τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στην
ευρύτερη περιοχή».
Η εν λόγω δράση τους επόµενους µήνες και υπό την καθοδήγηση του Corallia,
αναµένεται να οδηγήσει σε ένα σύνολο προτεινόµενων πολιτικών παρεµβάσεων, που θα
εφαρµοστούν πιλοτικά σε επιλεγµένες περιφέρειες των συµµετεχουσών χωρών.
Σχετικά µε το έργο ClusterPoliSEE
Το έργο ClusterPoliSEE υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράµµατος διακρατικής συνεργασίας
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του προγράµµατος µε σκοπό την «διευκόλυνση της καινοτοµίας και του επιχειρηµατικού
πνεύµατος». Σύµφωνα µε την αναπτυξιακή στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την επόµενη
δεκαετία, η Ευρώπη καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να δηµιουργηθούν οι
προϋποθέσεις για µια πιο ανταγωνιστική, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς οικονοµία µε υψηλά
επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής.
Αντίστοιχα, ο στρατηγικός στόχος του προγράµµατος «South East Europe» συνίσταται στην
αναβάθµιση της διαδικασίας εδαφικής, οικονοµικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης και στη συνοχή,
στη σταθερότητα και στην ανταγωνιστικότητα µέσω της ανάπτυξης διακρατικών εταιρικών
σχέσεων, ιδιαίτερα σε τοµείς υψηλού αναπτυξιακού δυναµικού.
Στο ανωτέρω πλαίσιο, το έργο «ClusterPoliSEE» έχοντας ένα «κοινό όραµα» (jointly for our
common future) επιδιώκει να συµβάλλει ουσιαστικά στη µελλοντική ανάπτυξη της NA Ευρώπης ως
περιοχής καινοτοµίας, στη διευκόλυνση του επιχειρηµατικού πνεύµατος και της οικονοµίας της
γνώσης, στην αναβάθµιση της ολοκλήρωσης και των οικονοµικών σχέσεων, αποσκοπώντας
παράλληλα και στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Νεκταρία Μπερίκου | Τ:210.63.00.786 | Ε: clusterpolisee@corallia.org

Σχετικά µε το Corallia
Το Corallia είναι ο πρώτος φορέας που συστάθηκε στην Ελλάδα για την οργανωµένη και
συστηµατική διαχείριση και ανάπτυξη συνεργατικών σχηµατισµών καινοτοµίας (innovation
clusters) µε στρατηγικό στόχο τη δηµιουργία ολοκληρωµένων παραγωγικών και καινοτοµικών
οικοσυστηµάτων στα οποία δραστηριοποιούνται συντονισµένα παράγοντες από συγκεκριµένους
κλάδους και περιφέρειες της χώρας, όπου προϋπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και
εξαγωγικός προσανατολισµός. Στα clusters που αναπτύσσει, το Corallia έχει ρόλο συντονιστή και
στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζει και υλοποιεί παρεµβάσεις στήριξης και προώθησης για το σύνολο των
φορέων καινοτοµίας του οικοσυστήµατος µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την
προώθηση της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας.
Σήµερα, το Corallia έχει αναπτύξει και συντονίζει τρία τεχνολογικά clusters υψηλής εξειδίκευσης
στην
Ελλάδα,
και
συγκεκριµένα
το
mi-Cluster
(Συστήµατα
και
Εφαρµογές
Νανο/Μικροηλεκτρονικής | mi-Cluster), το si-cluster (∆ιαστηµικές Τεχνολογίες και Εφαρµογές | siCluster) και το gi-Cluster (Τεχνολογίες Παιγνίων και ∆ηµιουργικού Περιεχοµένου |gi-cluster), και
διαχειρίζεται δύο κέντρα καινοτοµίας για τον κλάδο της µικροηλεκτρονικής, το Athens InnoCenter
(Μαρούσι, Αθήνα, Αττική) και το Patras InnoHub (Καστρίτσι, Πάτρα, ∆υτική Ελλάδα). Επίσης, από
το 2006 το Corallia, υλοποιεί το πρόγραµµα επιτάχυνσης της νεανικής επιχειρηµατικότητας ΥΕΑP!
(Young Entrepreneurship Acceleration Programme).
Οι δράσεις και τα έργα που υλοποιεί το Corallia συγχρηµατοδοτούνται από Κοινοτικούς πόρους,
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Εθνικούς πόρους, και ιδιωτικούς πόρους,
στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ-ΙΙ), των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της περιόδου 2007-2013, του Προγράµµατος ∆ηµοσίων
Επενδύσεων, του 7ου Προγράµµατος Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Προγράµµατος ∆ιαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IVC,
Προγράµµατος Πλαισίου για την Καινοτοµία και την Ανταγωνιστικότητα CIP, το πρόγραµµα
∆ιεθνικής Συνεργασίας South East Europe Transnational Cooperation Programme, καθώς και
δωρεών από ιδιωτικές και επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες.
Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Τζούλια Φωκά | Τ: 210.63.00.776 | Ε: j.phoca@corallia.org

